


Заступник 
начальника 

відділу -
Василенко Інна 

Вікторівна

Головний 
спеціаліст –
Несвіт Аліна 
Миколаївна 

Архівіст І 
категорії –

Погорелова
Маргарита 
Олексіївна



Основні 
завдання відділу 

Здійснення управління архівною 
справою та діловодством на 

території області та контроль за 
роботою архівних установ 

області з питань архівної справи 
та діловодства

Здійснення 
контролю за 

внесенням до НАФ 
документів, що 
мають місцеве 

значення, веденням 
обліку та зберігання 

цих документів в 
архівних установах 

області

Здійснення  контролю за 
діяльністю архівних установ 

області, забезпечення 
додержання законодавства 
про НАФ та архівні установи

Координація 
методичної роботи в 

галузі архіво-, 
документознавства, 

організація 
впровадження 

передового досвіду 
в практику роботи 
архівних установ 

області



Мережа архівних 
установ Донецької 

області
на 01.01.2017

12 архівних установ 
райдержадміністрацій

13 трудових архівів

15 архівних установ 
міських рад



55 консультацій з 
виїздом в установи

459 консультацій в 
держархіві області

1309 консультацій 
телефоном 

• У 2015 році - 2
• У 2016 році – 28
• за 1 півріччя 2017 року - 25

• У 2015 році - 193
• У 2016 році – 207
• За 1 півріччя 2017 року - 59

• У 2015 році - 258
• У 2016 році – 723
• За 1 півріччя 2017 року - 328

Консультативно-методична та практична допомога
з питань організації діловодства та архівної справи



Проведення нарад та 
семінарів для 

працівників архівних 
установ 

2016 рік -
Методична допомога 

при проведенні 
семінару-наради з 
відповідальними за 

діловодство та 
архівну справу в 
сільських радах 

Костянтинівського 
району

2017 рік –
проведено 4 кущових 
практичних семінари 
з питань здійснення 

контролю за 
наявністю, станом і 

рухом документі НАФ  
юридичних осіб зони 

комплектування 
архівних установ

2016 рік –
службова нарада з 

загальних питань 
впровадження Порядку 
роботи з електронними 

документами у 
діловодстві та їх 

підготовки до 
передавання на 

архівне зберігання



Методична допомога в організації роботи експертних комісій, 
упорядкуванні документів, складанні описів та номенклатур справ 

(організація та проведення виїзних засідань ЕПК)

• На базі архівного відділу Костянтинівської 
міської ради2015

• На базі архівного відділу Костянтинівської 
райдержадміністрації2016

• На базі архівних відділів Добропільської міської 
ради та Добропільської райдержадміністрації2017



2015 рік – складено Регіональну програму здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки

2016 рік – на виконання заходів Програми 
проведено 25 тематичних перевірок обліку архівних документів 

в архівних установах області

2017 рік – проведено 9 контрольних перевірок 
щодо усунення недоліків обліку документів 

в архівних установах області

Щоквартальний контроль за виконанням архівними 
установами області планових завдань Програми



Надання методичної та 
практичної допомоги 
працівниками відділу-

експертами ЕПК 
держархіву

Розглянуто 
та надано висновки 

(2015-2017 роки)

- інструкцій з діловодства - 7;
- положень про ЕК - 8;
- положення про архівні підрозділи - 3;
- номенклатур на 61500 справ;
- описів на 31038 справ;
- актів про вилучення документів для знищення, не 
внесених до НАФ на 14289 позицій



У 2015 році – 5 примірних номенклатур

У 2016 році – 2 примірні номенклатури справ

У 2017 році – проводиться робота із модифікації 1 
примірної номенклатури справ

Розроблено та надано до впровадження 
примірні номенклатури справ



З метою аналізу виконання планових завдань 
архівними установами області та підведення 

підсумків їх діяльності складено

Статистичний збірник основних показників 
роботи архівних установ Донецької області 
за 2015 рік

Статистичний збірник основних показників 
роботи архівних установ Донецької області 
за 2016 рік



Надання методично-консультативної 
допомоги та здійснення контролю за 

діяльністю трудових архівів

У 2017 році проведено 
16 тематичних 

перевірок організації 
роботи трудових архівів 

та архівних відділів 
міських рад, які 

виконують функції 
трудових архівів



Вивчення чинних 
нормативно-правових 

документів з організації 
діловодства та архівної 

справи

Набуття досвіду 
завдяки 

консультаціям 
наставників з 

профільних питань  

Навчання 
працівників відділу в 
системі підвищення 
кваліфікації членів 

ЕПК
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